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1. Carregar o pacote “tidyverse”. 
2. Peça um help sobre o pacote “tidyverse”. 
3. Usando o ambiente de escrita de script do Rstudio, criar três amostras de dados 

aleatórias, de tamanho 150, com reposição de elementos, retiradas de uma população 
de tamanho 300. 

4. Acesse a página do projeto R, a partir desta, faça o download do pacote “magrittr”, em 
seguida, instale o referido pacote através da interface de gerenciamento de arquivos e 
diretórios do Rstudio. Assim que o pacote for instalado, carregue-o para ser usado. 

5. Através do console, instalar o pacote “naivebayes”, carregando-o em seguida. 
6. Crie um script usando a função “factorial” para retornar o fatorial de um número inteiro 

lido. 
7. A partir da aba “Packages”, da área de arquivos e diretórios, do Rstudio, instale o pacote 

“neural”. 
8. Crie uma sequência de dados de 50 elementos, tomados de 3 em 3, iniciando em 2. 
9. Imprima o sumário do data frame Iris. 
10. Imprima o data frame cars, e a seguir, imprima os nomes de seus atributos. 
11. Imprima os pacotes instalados 
12. Gere uma amostra de dados aleatórios com distribuição normal, de tamanho n = 100, 

cujo elemento mínimo seja 10 e o máximo seja 50. Imprima a amostra criada, assim 
como, depois, crie um objeto que receba essa amostra, e em seguida, imprima o 
histograma deste objeto criado. 

13. Imprima apenas as 6 primeiras linhas de observações do data frame cars. 
14. Imprima a estrutura do data frame “Iris” usando as funções “str” e “ls.str”, e veja as 

diferenças das saídas das duas impressões. 
15. Qual outro comando do R que faz a mesma coisa do comando library? 
16. Imprima o número de linhas e colunas do data frame cars. 
17. Crie dois vetores diferentes, de tamanho 10 elementos, tomados de 2 em 2. Depois 

disto, imprima os dois vetores criados. Crie um terceiro vetor que receba a soma dos 
dois vetores, imprimindo este em seguida. Imprima a soma de todos os elementos dos 
dois vetores juntos, assim como seu produto. 

18. Crie um vetor de caractere com as cinco vogais. 
19. Com o vetor de caractere criado, no item 18, imprima apenas as três primeiras vogais. 
20. Qual outra forma de você fazer a mesma coisa do item 19?    
21. Salve o histórico de suas implementações da lista de exercícios propostos em um 

arquivo do seu disco rígido. 
 
 

Parabéns pelo aprendizado!!! 
 
 
  


